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Yleistä 

 

Palosuojelurahastolain (306/2003) mukaan tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan 
edistämiseksi on Suomessa olevasta palovakuutetusta kiinteästä ja irtaimesta 
omaisuudesta suoritettava vuosittain palosuojelumaksu. Palosuojelumaksun on 
velvollinen suorittamaan jokainen, joka harjoittaa vakuutusliikettä Suomessa. 
Palosuojelumaksuista saadut varat tuloutetaan valtion talousarvion ulkopuolella olevaan 
Palosuojelurahastoon. 

 

Palosuojelurahasto toimii sisäministeriön hoidossa ja valvonnassa. Rahaston hallinnosta 
sekä talouden ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii rahaston hallitus, 
jonka tehtävänä on päättää rahaston toiminnan ja talouden kannalta merkityksellisistä ja 
laajakantoisista asioista sekä huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan 
asianmukaisesta järjestämisestä. Rahastolain mukaan Palosuojelurahaston hallitukseen 
kuuluu puheenjohtaja sekä seitsemän jäsentä, joilla jokaisella on henkilökohtainen 
varajäsen. Sisäministeriö nimeää hallituksen puheenjohtajan sekä jäsenet ja varajäsenet 
kerrallaan kolmen vuoden toimikaudeksi. Nykyisen hallituksen toimikausi päättyy 28.2.2017 
(1.3.2014–28.2.2017) ja uuden hallituksen toimikausi ajoittuu kaudelle 1.3.2017–28.2.2020. 
Valtioneuvoston Palosuojelurahastosta antaman asetuksen 4 §:n (625/2003; muut. 
1085/2004) mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja jäseninä sisäministeriön 
pelastusosaston edustaja, kuntien keskusjärjestön edustaja, vakuutusalan keskusjärjestön 
edustaja sekä neljä muuta jäsentä. Vakiintuneen käytännön mukaan hallituksessa on ollut 
kaksi kansanedustajaa, pelastusjohtaja ja pelastusalan järjestöjen edustaja. 

Palosuojelurahastosta voidaan myöntää rahastolain tarkoituksen toteuttamiseksi rahaston 
varojen ja vuosittaisen käyttösuunnitelman puitteissa harkinnanvaraisia yleis- tai 
erityisavustuksia. Myönnettäviin avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja 
rahasto toimii näissä avustuksissa valtionavustuslaissa tarkoitettuna 
valtionapuviranomaisena. Palosuojelurahasto rahoittaa tulipalojen ehkäisyyn ja 
pelastustoiminnan edistämiseen tähtäävää toimintaa, niiltä osin, kun se jää muiden 
rahoituskanavien ulkopuolelle. Tarkempia ohjeita avustuskäytännöstä annetaan 
avustuksen hakukirjeissä, hakulomakkeissa sekä ohjeessa avustuksen hakemisesta 
Palosuojelurahastosta (SMDno-2015-1956). 

Palosuojelurahasto toimii avustuksia kohdentaessaan strategiansa päämäärien ja 
tuloksellisuuden osa-alueiden (vaikuttavuus, palvelukyky, aikaansaannoskyky, tuottavuus ja 
taloudellisuus) edistämiseksi. Palosuojelurahaston strategian 2025 mukaan rahasto toimii 
aktiivisesti ja avoimesti tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämisen puolesta. 
Strategisena tavoitteena on saavuttaa paras mahdollinen vaikuttavuus jokaiselle 
myönnetylle avustuseurolle. Palosuojelurahaston vision mukaan rahasto on päätöksillään 
tehokas paloturvallisuuden edistäjä.  
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Rahaston strategiaa sekä avustusten painopisteitä on tarkasteltu ja tullaan tarkastelemaan 
pelastustoimen strategian 2025 sekä pelastustoimen tutkimuslinjausten (PETU10+) pohjalta 
niiltä osin, kuin ne edistävät rahastolain tarkoituksen toteutumista. Rahasto huomioi myös 
pelastuslaitosten ja muiden keskeisten sidosryhmien näkemykset avustuspolitiikasta 
päättäessään. Rahasto tukee toiminnallaan kyseisten strategioiden ja tavoitteiden 
saavuttamista erityisesti tulipalojen ehkäisyn, pelastustoiminnan edistämisen, koulutus- ja 
tutkimustoiminnan sekä toimijoiden välisen yhteistyön osalta. 

Pelastustoimen muutoksia sekä pelastusalalla tehtyjen merkittävien selvitysten 
toimeenpanoa seurataan ja rahaston roolista hankkeiden toimeenpanossa keskustellaan 
tarvittaessa hallituksessa. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi pelastustoimen uudistushanke 
sekä pelastustoimen koulutusjärjestelmään liittyvät selvitykset. Pelastustoimen 
uudistushankkeen tavoitteena on uudistaa pelastustoimi sosiaali- ja terveystoimen 
palvelurakenteen uudistuksen yhteydessä muodostettavien maakuntien pohjalta vuoden 
2019 alusta. Pelastustoimen uudistuksen kaikkia vaikutuksia rahaston avustuskäytäntöihin 
ei vielä pystytä arvioimaan. Mahdollisiin muutoksiin varaudutaan. Rahasto tulee 
käsittelemään palosuojelurahastolain uudistusprosessia kokouksissaan.  

 
Valtiontalouden tarkastusvirasto on valtion talousarvion ulkopuolisten rahastojen ohjausta 
ja hallintoa koskevien tarkastusten yhteydessä kiinnittänyt huomiota siihen, että ohjaavat 
ministeriöt asettavat vain muutamille valtion talouden ulkopuolisille rahastoille 
tulostavoitteita. Rahastojen ohjaamista ja kehittämistä tulisi raporttien mukaan jatkaa 
yhtenäisin perustein. Sisäministeriön lausunnossa Palosuojelurahaston strategian 
toteutussuunnitelmasta 2016 todettiin, että vuoden 2016 aikana käynnistetään 
lainsäädäntöhanke, jossa rahaston ohjausta tullaan kehittämään ja myös tulostavoitteiden 
asettaminen tullaan huomioimaan. Rahaston hallitus seuraa lainsäädäntöhankkeen 
etenemistä. Rahaston toiminnasta sekä tuloksellisuudesta esitetään monipuoliset 
selvitykset tilinpäätöksessä jo tällä hetkellä.   

 
Vuoden 2017 avustusmuodot ja strategiset muutokset 

 
Yleisavustukset pelastusalan järjestöille 

 

Palosuojelurahasto myöntää pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille 
tulipalojen ehkäisemiseen ja pelastustoiminnan edistämiseen tarkoitettuja yleisavustuksia. 
Yleisavustus alueelliselle pelastusalan järjestölle voidaan myöntää vain osana vastaavan 
valtakunnallisen järjestön avustusta. Yleisavustus voidaan myöntää avustuksen saajan 
toimintaan yleisesti tai tiettyyn osaan sen toiminnasta. Suunnitelmavuotta koskevat 
yleisavustuspäätökset tehdään rahaston hallituksen kokouksessa marraskuussa 2016. 
Avustuspäätöksiä valmisteltaessa otetaan huomioon toiminnan suunnitelmallisuus ja 
vaikuttavuus, aiempien vuosien toiminta sekä toiminnan tavoitteiden linkittyminen 
valtakunnallisiin tavoitteisiin. Yleisavustusta ei myönnetä hankkeeseen tai toimintaan, 
johon voidaan myöntää erityisavustus. 

 

Yleisavustuksiin liittyvät strategiset muutokset 
Nuohouksen säädösmuutosten vaikutukset avustustoimintaan 

Nuohouksen säädösmuutokset on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018. Valmistelun 
lähtökohtana on ollut se, että jatkossa pelastuslaitos ei vastaa nuohouspalveluiden 
järjestämisestä eikä päätä nuohouspalveluiden järjestämistavasta tai hinnasta. 
Säädösmuutosten myötä nuohousvelvoite sekä nuohoojien pätevyysvaatimukset on 
tarkoitus säilyttää nykyisenkaltaisina. Palosuojelurahasto seuraa muutokseen 
valmistautumista sekä sitä, kuinka säädösmuutokset tulevat mahdollisesti vaikuttamaan 
Nuohousalan Keskusliiton toimintaan, etenkin koulutustoiminnan sekä valistustoiminnan ja 
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neuvonnan sektorin osalta. Rahasto seuraa myös opetus- ja kulttuuriministeriön 
ammatillisen koulutuksen reformia, jonka tavoitteena on ammatillisen koulutuksen säätely- 
ja ohjausjärjestelmän uudistaminen (esim. koulutuksen järjestämisluvat, rakenne, rahoitus 
ja ohjaus). Nuohousalan Keskusliitto saa avustusta nuohoojien koulutusjärjestelmän 
toteuttamiseen. Avustuksen painopistettä ja tarvetta tullaan jatkossa tarkastelemaan 
tulevien säädösmuutosten vaikutusten myötä, joilla voi olla merkitystä koulutuksen 
järjestämislupiin sekä valistus- ja neuvontasektoriin (valistus- ja neuvontakampanjat).  
 
Yleisavustusraportoinnin keventäminen 

Yleisavustustoiminnan raportointia ja seurantaa on tarkoitus kehittää ja keventää. 
Kehitystyötä on tehty yhteistyössä järjestöjen ja pelastusliittojen kanssa ja asiasta on käyty 
keskusteluja liittojen sekä pelastusalan järjestöjen kanssa. Liittojen toiminnanjohtajat sekä 
pelastusliittojen edustajat ovat myös vierailleet rahaston hallituksen kokouksessa. 
Kevennettyä raportointia on tarkoitus ottaa porrastetusti käyttöön jo kertomusvuonna.  

 
Yleisavustusten ja erityisavustusten jaon selkeyttäminen 

Vuoden 2015 alusta yleisavustuksen saajajärjestöjen työajanseurannan käyttöönoton 
myötä siirrettiin hanketoimintaan osallistumisiin liittyvät kustannukset erityisavustuksen 
piiriin. Muutos mahdollistaa hankkeiden tulossopimusten laatimisen, hankkeen todellisten 
kustannusten ja käytetyn kokonaistyöpanoksen paremman seuraamisen. 
Hankekokonaisuudet pitävät sisällään kaikki hankkeisiin liittyvät kustannukset. 

 
Erityisavustukset 

 
Kalustohankeavustukset 
Kalustohankeavustusta voidaan myöntää pelastuslaitoksille ja sopimuspalokunnille. 
Pelastuslaitoksille avustusta myönnetään kaluston tai järjestelmän hankinnasta 
aiheutuneisiin kustannuksiin. Avustuksia myönnettäessä tarkastellaan kalustotilanteen 
tarvetta valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Sekä pelastuslaitokset että 
aluehallintovirastot asettavat oman alueensa hankkeet perusteltuun tärkeysjärjestykseen. 
Kalustohankeavustuksilla voidaan osaltaan edistää ja vahvistaa pelastustoimen 
valtakunnallista johtamista ja ohjausta. Pelastuslaitoksille voidaan myös myöntää 
erityisavustusta pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteiden hankintoihin 
johtamisvalmiuksien parantamiseksi.  
 

Kaluston osalta yksikköhinnan tulee olla vähintään 30 500 euroa (sis. alv). 
Sopimuspalokunnille, jotka ovat solmineet palokuntasopimuksen alueen pelastustoimen 
kanssa, voidaan myöntää kalustohankeavustusta yksikköhinnaltaan yli 12 500 euron (sis. 
alv) kaluston hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Ajoneuvokohtaiset hyväksytyt 
enimmäishinnat säilyvät edellisvuoden tasossa. Kalustohankkeiden osalta alueellista 
avustusjakoa tarkastellaan määrärahakiintiön, tarveharkinnan sekä aluehallintovirastojen ja 
pelastuslaitosten arvioiden pohjalta. Rahaston hallituksessa valmistellaan kriteereitä 
kalustohankeavustusten arvioinnin tueksi, joita hyödynnetään kertomusvuonna.  

 

Rakennushankeavustukset 

Rakennushankeavustuksia voidaan myöntää pelastustoimen alueille, kunnille ja 
sopimuspalokunnille uusien paloasemien rakentamiseen sekä vanhojen paloasemien 
peruskorjaukseen tai laajentamiseen. Rakennushankehakemusten määrä on ollut viime 
vuosina laskussa. Avustusta myönnetään erityisesti hankkeisiin, joilla parannetaan alueen 
palvelutasoa kokonaisuutena sekä henkilöstön työturvallisuutta. Avustuksia 
kohdennettaessa otetaan huomioon pelastustoimen palvelujen sekä henkilöstön saatavuus 
ja työkyvyn turvaaminen koko maassa. Avustusta ei myönnetä pintakorjauksiin, ovien ja 
ikkunoiden uusimiseen tai muihin vuosikorjauksen luonteisiin toimenpiteisiin. 
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Rakennushankkeiden enimmäisavustuksia on viime vuosien aikoina laskettu 350 000 euron 
maksimiavustuksesta 220 000 euroon, jolloin avustuksen piiriin on saatu entistä useampia 
hankkeita. Rakennushankeavustus voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista ja 
edellisvuoden tapaan enintään 220 000 euroa (sis. alv). Pelastustoimen alueille ja kunnille 
voidaan myöntää avustusta myös harjoitusaluehankkeisiin. Mikäli harjoitusalue 
rakennetaan useammassa osassa, voidaan saman harjoitusalueen rakentamiseen myöntää 
avustusta korkeintaan kolme kertaa, yhteensä enintään 660 000 euroa (sis. alv). 
Sopimuspalokunnille, jotka ovat solmineet palokuntasopimuksen alueen pelastustoimen 
kanssa, voidaan myöntää rakennushankeavustusta yli 12 500 euron (sis. alv) hankinnasta 
aiheutuneisiin kustannuksiin sekä paloasemien rakennus- ja peruskorjaushankkeisiin. 

 
Rakennushanke- ja kalustohankeavustuksiin liittyvät strategiset muutokset 

Vuosien 2017 - 2018 hakujen yhteydessä tullaan arvioimaan pelastustoimen 
uudistushankkeen sekä pelastustoimen lainsäädännön uudistustyön mahdolliset 
vaikutukset rakennushankeavustuksiin sekä myös avustuskäytäntöihin laajemmin. 
Pelastustoimen uudistus on tarkoitus toteuttaa osana uusien maakuntien perustamista, 
jolloin pelastustoimen järjestäminen siirrettäisiin pois kunnilta samoille itsehallinnollisille 
alueille kuin sosiaali- ja terveyspalvelut.  

Vuonna 2017 rakennushankeavustuksia ei myönnetä hankkeisiin joiden rakentaminen tai 
peruskorjaus on aloitettu ennen avustuspäätöksen saamista, lisäksi kalustohankeavustuksia 
ei myönnetä hankkeisiin, jotka on maksettu ennen 2017. Tämä toteuttaa rahaston 
strategiaa, jolla tavoitellaan parasta vaikuttavuutta avustuksille. Korjausrakentamisen osalta 
harkitaan entistä tarkemmin korjauksen pitkäkestoiset vaikutukset rakennuksen käyttöajan 
pidentämiseen. Rakennushankkeen kustannusarvion on oltava rakennussuunnittelijan tai 
muun rakentamistalouteen perehtyneen asiantuntijan laatima. Kuntien ja 
sopimuspalokuntien hakemukset asetetaan omaan, perusteltuun tärkeysjärjestykseen. 

 
Tutkimus- ja kehittämishankeavustukset 

Erityisavustuksia tutkimus- ja kehittämishankkeisiin voidaan myöntää mm. oppimateriaalin 
tuotantoon ja hankintaan, tietojenkäsittelyn kehittämiseen ja laitteiden hankintaan, 
kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, valistukseen ja neuvontaan sekä 
henkilökohtaiseksi apurahaksi. Avustuksen myöntämisen erityisenä edellytyksenä on, että 
avustettava toiminta tai hanke kohdistuu tulipalojen ehkäisyyn tai pelastustoimintaan. 
Erityisavustusta ei myönnetä hankkeeseen tai toimintaan, johon kohdistuu yleisavustus. 
Tutkimus- ja kehittämishankkeiden arvioinnissa huomioidaan myös hankkeiden osuvuus 
pelastustoimen tutkimus- ja kehittämislinjausten mukaisiin teemoihin (pelastustoimi 
muuttuvassa toimintaympäristössä, pelastustoimen tehtävät ja toiminta, yksilöiden rooli 
turvallisuudessa) sekä teemojen mukaisiin, hallituskausittain muuttuviin keihäänkärkiin.  

Palosuojelurahaston toimintaa edistävän tutkimuksen määrää korkeakouluissa pyritään 
kasvattamaan lisäämällä ja kehittämällä tiedotusta haettavissa olevista tutkimus- ja 
kehittämishankeavustuksista. Rahaston tavoitteena on myönnetyillä avustuksilla vahvistaa 
rahastolainsäädännön mukaista, pelastustoimea tukevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. 
Myönnetyillä avustuksilla on mahdollista vaikuttaa voimakkaasti ja tosiasiallisesti toiminnan 
kehitykseen. Tavoitteena on, että avustuksilla voidaan toteuttaa laadukasta tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa, jota pelastustoimi voi hyödyntää toiminnassaan.   

Sopimuspalokuntien pienavustukset 

Sopimuspalokuntien pienavustukset myönnetään sopimus-, tehdas- ja laitospalokunnille, 
joilla on voimassa oleva palokuntasopimus oman alueensa pelastuslaitoksen kanssa. 
Sopimuspalokuntien pienavustusten yksikköhintaisen hankkeen tai hankinnan hintaraja on 
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12 500 euroa (sis. alv). Avustus voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. 
Avustuksilla tuetaan hälytysvalmiuden tehostamista tai työturvallisuuden parantamista 
tukevia kalusto- ja varustehankintoja. Avustusta myönnetään palokuntasopimuksen 
mukaisiin hälytysosaston varustehankintoihin sekä hankkeisiin, joilla turvataan VPK-
toiminnan jatkuvuutta ja toimintaedellytyksiä. Pienavustukset eivät ole toiminta-avustuksia. 
Tyypillisimpiä avustettavia hankintoja ovat hälytys- ja nuoriso-osastojen suojavarusteet, 
pienkaluston hankinta sekä käytettyjen ajoneuvojen osto ja korjaus, myös pieniin 
rakennushankkeisiin sekä harjoitusalueisiin on mahdollista hakea avustusta. 

 

Palosuojelurahaston hallitus on päättänyt, että vuodesta 2017 lähtien sopimuspalokuntien 
pienavustuksia voidaan uutena avustusmuotona myöntää myös ns. puolivakinaisten 
palokuntien toimintaa varten perustetuille palokuntayhdistyksille. Avustuksia myönnetään 
lähtökohtaisesti palokuntayhdistysten nuoriso-osastojen suojavarusteiden hankintaan. 
Palokuntayhdistyksellä tulee olla pelastuslaitoksen kanssa palokuntasopimus nuoriso-
osaston toiminnan järjestämisestä. Hakemuksen liitteenä tulee olla pelastuslaitoksen 
puoltava lausunto. Avustukset ovat harkinnanvaraisia. 

 
Innovaatiopalkinto 

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto on myönnetty vuodesta 2007 lähtien. 
Innovaatiopalkinnon tarkoitus on kannustaa pelastusalan henkilöstöä, yrityksiä, yhteisöjä ja 
yksityisiä henkilöitä kehittämään uusia tehokkaampia ja turvallisempia laitteita, 
toimintatapoja ja työmenetelmiä, ja parantaa pelastusalan näkyvyyttä sekä arvostusta 
yhteiskunnassa. Innovaatio voi olla laite, väline tai kone, työmenetelmä, toimintatapa tai 
muu vastaava uusi keksintö joka edistää tai tehostaa tulipalojen ehkäisyyn kohdistuvaa 
työtä tai pelastuslaitoksen tai palokunnan toimintaa. Vuonna 2017 Innovaatiopalkinto on 
arvoltaan enintään 20 000 euroa.  

 

Toiminnan tavoitteet 2017 tuloksellisuuden osa-alueittain 
 
Vaikuttavuus 

 

Rahaston avustukset pyritään kohdentamaan todennetun vaikuttavuuden mukaisesti. Myös 
uusien avustuskohteiden tarvetta ja entisistä avustuskohteista luopumista harkitaan 
tarvittaessa. Avustuksella toteutettavan toiminnan tulee rahaston strategian 2025 mukaan 
muuttua vastaamaan nykyistä ja tulevaa toimintaympäristöä.  

Pelastustoimessa on käynnissä mittava uudistushanke, jonka toimikausi on 15.12.2015 - 
31.12.2018. Rahaston hallitus seuraa aktiivisesti hankkeen etenemistä. Maakuntien 
perustamisella ja pelastustoimen rahoitusjärjestelmän uudistamisella tullee olemaan 
vaikutuksia Palosuojelurahaston avustusten kohdentamiseen jatkossa.  

Pelastustoimen tehtävien on tarkoitus siirtyä kunnilta itsehallinnollisille alueille maakuntien 
vastuulle vuoden 2019 alusta. Suomessa tulee vuoden 2019 alusta alkaen olemaan viisi 
pelastuslaitosta (lausuntokierroksella olevan pelastustoimen järjestämislakiluonnoksen 
mukaan pelastustoimen tehtävistä on järjestämis- ja tuottamisvastuussa viisi 
yliopistosairaalamaakuntaa, jolloin pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden 
yhteistyömahdollisuudet voidaan varmistaa). Kuntien omistamat kiinteistöt jäävät 
suunnitellun mukaisesti kuntien omistukseen ja lakisääteisten kuntayhtymien omaisuus 
siirtyy maakunnille. Päätös ei vaikuta paloasemien määrään. Pelastuslaitokset vuokraavat 
jatkossa ainakin siirtymävaiheessa tarvitsemansa paloasematilat kunnilta. Kalusto 
(irtaimisto) siirtyy maakuntien omistukseen. Palosuojelurahastolaki tullaan uudistamaan 
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vuoden 2019 alkuun mennessä ja siinä tullaan ottamaan huomioon maakuntauudistuksen 
vaikutukset pelastustoimeen. Rahaston hallitus toteuttaa avustuspolitiikkaansa ottaen 
huomioon maakuntauudistuksen ja lainsäädäntöön tulevat muutokset. 

Avustustoimintaa kehitetään edelleen myös vaikuttavuuden suuntaan. Tässä työssä 
hyödynnetään myös ulkopuolisten vaikuttavuusarviointien tulokset. Rakennushankkeiden 
ulkopuolinen vaikuttavuuden arviointi saatiin päätökseen syksyllä 2014. Hakukäytäntöjä 
sekä hankkeiden arviointiprosessia kehitettiin vuosina 2015 ja 2016. 
Rakennushankeavustusta on kohdennettu entistä enemmän hankkeisiin, joissa avustuksen 
vaikuttavuus on mahdollisimman suuri. Mahdolliset suuremmat muutokset 
rakennushankeavustusten myöntöperusteissa tulevat voimaan 2018, jolloin arvioidaan, 
onko edelleen tarvetta myöntää kunnille rakennushankkeisiin avustuksia. 

Kalustohankkeiden ulkopuolinen vaikuttavuuden arviointi päättyi vuonna 2015. Arvioinnin 
tavoitteena oli analysoida Palosuojelurahaston kalustohankkeisiin myöntämien avustusten 
tarvetta, merkitystä, tarkoituksenmukaisuutta sekä vaikuttavuutta. Pienemmät muutokset 
avustuskäytäntöihin otettiin huomioon jo vuoden 2016 avustushaun yhteydessä. 
Mahdolliset isommat muutokset hakukäytäntöihin astuvat voimaan 2018, jolloin myös 
kalustohankkeiden osalta tarkastellaan kalustohankeavustusten tarvetta pelastustoimen 
järjestämisvastuun siirtyessä maakunnille. Rakennushankkeiden arviointikehikon laatiminen 
sisältyi rakennushankkeiden ulkopuolisen vaikuttavuusarvioinnin osatehtäväksi. 
Arviointityökalua kehitetään saatujen kokemusten pohjalta. Kalustohankkeiden 
ulkopuolisen vaikuttavuusarvioinnin tuloksena kehitettyä kalustohankkeiden 
arviointikehikon hyödynnettävyyttä selvitetään.  

Tutkimus- ja kehittämishankkeissa otettiin arviointikehikko käyttöön vuonna 2014. 
Arviointikehikkoa on työstetty saatujen kokemusten pohjalta ja kertomusvuonna tutkimus- 
ja kehittämishankkeiden asiantuntijaraati tulee käyttämään Webropol-pohjaista lomaketta, 
jota testattiin 2016. Sähköisen arviointikehikon käyttö nopeuttaa arviointiprosessia. 
Arviointikehikko tukee raadin työtä sekä hankkeiden vaikuttavuuden mittaamista.  
Yleisavustusten ulkopuolinen vaikuttavuusarviointi valmistui vuonna 2012 ja sen tuloksia on 
otettu huomioon yleisavustusten kehittämistyössä. 

Sisäministeriön sisäisen tarkastuksen tarkastuskertomus Palosuojelurahaston 
tarkastuksesta valmistui lokakuussa 2015. Tarkastuskertomuksen mukaan rahaston 
ohjeistus on täsmällistä, avustusjärjestelmä on järjestetty kustannustehokkaasti ja 
läpinäkyvyys rahaston ratkaisutoiminnassa on korkealla tasolla, koska päätökset annetaan 
perusteluineen ja ne ovat nähtävissä rahaston internetsivuilla. Rahasto vastaa 
tarkastuskertomuksen suosituksiin ja on valmistanut prosessikuvaukset kaikkien 
avustustyyppien osalta. Lisäksi Palosuojelurahasto aloittaa kertomusvuonna 
systemaattisten tarkastuskäyntien suorittamisen myöntämiinsä avustuskohteisiin 
(erityisesti rakennuskohteet) osana avustuskäytäntöjen tarkastusprosessia.  

Rahaston hallitus on päättänyt ottaa käyttöön valtion viraston ja laitoksen sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan arviointiin kehitetyn arviointikehikon. Arviointikehikkoa 
hyödynnetään kertomusvuonna tilinpäätöksessä sisäisen valvonnan arviointi- ja 
vahvistuslausuman laatimisessa. 

Erityiset tuen kohteet 

Sopimuspalokuntajärjestelmän toimintaedellytysten turvaaminen 

Sopimuspalokuntajärjestelmän toimintaedellytysten turvaaminen pysyy edelleen rahaston 
erityisen tuen kohteena. Rahasto on vuosien varrella tukenut laajasti sopimuspalokuntien 
kalusto- ja rakennushankkeita. Kalusto- ja rakennushankeavustusta myönnetään erityisesti 
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hankkeisiin, joilla parannetaan alueen palvelutasoa kokonaisuutena sekä henkilöstön 
työturvallisuutta. Avustuksia kohdennettaessa otetaan huomioon pelastustoimen 
palvelujen sekä henkilöstön saatavuus ja työkyvyn turvaaminen koko maassa. Avustusten 
tulee vastata niin valtakunnallisiin kuin alueellisiin ja paikallisiin tarpeisiin. Valtakunnallisesti 
sopimuspalokuntien avustuksilla tuetaan VPK toiminnan jatkuvuutta ja toimintaedellytyksiä 
ja sitä, että pelastustoimen palvelut voidaan turvata tasapuolisesti maan kaikissa osissa. 
Haasteena tulevaisuudessa on saada riittävästi ihmisiä mukaan toimintaan, rahaston 
avustuksilla pyritään osaltaan edistämään sopimuspalokuntien toimintaa.   

Vuonna 2017 tullaan kiinnittämään erityisesti huomioita sopimuspalokunnille 
myönnettävien avustusten kokonaismäärään. Vuonna 2013 sopimuspalokunnille 
myönnettiin rahastosta avustusta yhteensä 399 988 euroa ja vuonna 2014 yhteensä 
545 307 euroa.  Rahasto tuki vuonna 2015 sopimuspalokuntien toimintaa yhteensä jo noin 
1 000 000 eurolla (kalustohankkeisiin 210 134 euroa, rakennushankkeisiin 498 916 euroa ja 
pienavustuksiin 304 606 euroa). Vuonna 2016 sopimuspalokunnille on myönnetty tähän 
mennessä 1 274 698 euroa (kalustohankkeisiin 196 400 euroa, rakennushankkeisiin 676 981 
euroa ja pienavustuksiin 401 317 euroa).  

Vuonna 2016 tarkasteltiin toimeenpanosuunnitelman mukaisesti muiden kuin 
pelastuslaitoksen kanssa sopimuksen tehneiden palokuntayhdistysten tai vastaavien 
toimijoiden avustuksen tarvetta. Arviointi toteutettiin sihteeristön toteuttaman kyselyn 
pohjalta, johon saatiin vastaukset kaikista pelastuslaitoksista. Kyselyn tuloksia 
hyödynnetään edelleen kertomusvuonna. Palosuojelurahasto tukee sopimuspalokuntien 
toimintaedellytysten kehittymistä lisäksi monin välillisin keinoin kuten pelastusalan 
järjestöille palokuntatoiminnan edistämiseen ja palokuntakoulutuksen toteutukseen 
myönnettävin yleisavustuksin sekä myöntämällä erityisavustuksia 
sopimuspalokuntajärjestelmää ja sopimuspalokuntien toimintaa koskeviin selvityksiin. 
Pelastuslaitosten sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön koulutusjärjestelmän 
kehittämistarpeista on valmistunut rahaston tuella selvitys.  

Valtakunnalliset hankkeet 

Rahasto tukee erityisesti valtakunnallisiin kokonaisuuksiin linkittyviä hankkeita, joita ovat 
mm. pelastustoimen uudistushanke sekä pelastuslaitosten yhteisten tietojärjestelmien 
kehittämiseen sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen suunnatut hankkeet. Vuosina 
2017 - 2018 nähdään tarpeelliseksi suunnata rahastosta myönnettävien avustusten 
painopistettä, jotta valtakunnalliset hankkeet (mm. pelastustoimen uudistushanke ja 
Suomen pelastustoimen yhteinen tietovaranto ja palvelualusta VARANTO) toteutuvat 
tavoiteaikataulussa. Tietoliikennehankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää, että kaikilla 
pelastuslaitoksilla on mahdollisuus ottaa palvelualusta käyttöön. 

Rahasto tukee myös turvallisuusviestinnän valtakunnallisia toimenpiteitä, joilla pyritään 
vaikuttamaan mm. paloturvallisuusasenteisiin, erityisryhmien ja asuntojen palo- ja 
poistumisturvallisuuteen sekä palotutkimuksen hyödyntämiseen tulipaloista oppimisessa ja 
valistuksen kohdentamisessa. Tutkimus- ja kehittämishankeavustuksia myönnettäessä 
otetaan erityisesti huomioon toimialaa laajasti hyödyttävien ja yhteistyötä edistävien 
tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittaminen. 

Palvelukyky 
 

Palosuojelurahasto aloitti sähköisen asiointialustan valmistelutyön vuonna 2015. Sähköisen 
asiointialustan kehitystyötä on tarkoitus jatkaa vuosina 2018 - 2019, kun pelastustoimen 
uudistuksen vaikutukset rahastolainsäädäntöön ja myönnettäviin avustustyyppeihin ovat 
tarkentuneet ja kun valtioneuvoston yhteisen asiointijärjestelmän käyttöönoton hyödyt ja 
vaikutukset asiointialustan käytettävyyteen ovat selvillä. Rahaston sähköistä 
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asiointikäytäntöä on muilta osin kehitetty edelleen. Rahaston kaikkien avustustyyppien 
hakulomakkeet, täydennykset ja tilitykset voidaan vastaanottaa rahastossa sähköisesti.  

Palosuojelurahaston asiakastyytyväisyyskysely on toteutettu samansisältöisinä vuosina 
2015 ja 2011. Rahasto on saanut hyvät arvosanat mm. toiminnastaan avustusten käsittely- 
ja myöntöprosessissa sekä viestinnässä ja sihteeristön tavoitettavuudessa. Tuloksia 
hyödynnetään edelleen muun muassa internetsivujen käytettävyyden osalta.  

Palosuojelurahasto liittyy mukaan M2 matkanhallintajärjestelmään vuoden 2017 alusta. 
Sisäministeriön muu henkilöstö on käyttänyt järjestelmää jo vuodesta 2013. 
Käyttöönottotyö tehdään VM:n erillismäärärahan turvin, järjestelmään liittyminen ei ole 
aiemmin ollut taloudellisesti kannattavaa. Myös rahaston hallituksen jäsenten sekä muiden 
ulkopuolisten matkalaskujen käsittely tehostuu, sillä matkalaskut on mahdollista tallentaa 
jatkossa M2:een ulkopuolisten matkustajien perustoiminnallisuuden kautta. Vuoden 2016 
loppuun asti matkalaskujen hyväksyntä tapahtuu manuaalisesti Rondokierrossa. 

Aikaansaannoskyky 
 

Asiantuntijuuden valjastaminen osaksi päätöksentekoa 

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden asiantuntijaraadin kokoonpanoa tarkennettiin vuonna 
2016.  Osasta hakemuksista pyydetään jatkossa myös lausuntoja muilta asiantuntijoilta, 
pelastuslaitosten kumppanuusverkostolta sekä väitöskirjojen osalta yliopistoilta. Tämä 
mahdollistaa hankehakemusten monipuolisen ja asiantuntevan käsittelyn sekä sen, että 
avustuksilla voidaan edistää rahastolain mukaista laadukasta tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa, jota pelastustoimi voi laajasti myös hyödyntää toiminnassaan. Raadin 
käytössä ollutta arviointikehikkoa on kehitetty ja kevennetty ja arviointi toteutetaan 
jatkossa sähköisellä Webropol-lomakkeella. Raati kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.  

 

Vaikuttava viestintä 

Palosuojelurahasto panostaa edelleen viestintään. Rahasto on siirtynyt perinteisestä 
uutiskirjeestä verkkotiedottamiseen ja julkaisee verkkolehdessä ajankohtaisia artikkeleita 
rahaston avustuskäytännöistä. Rahaston kaikista avustustyypeistä on valmistettu 
prosessikuvaukset sekä niitä tukevat kirjalliset ohjeet, jotka löytyvät rahaston verkkosivulta. 
Suunnitelmavuonna kehitetään edelleen viestintätapoja, jotta saataisiin enemmän 
laadukkaita erityisavustushakemuksia sekä innovaatiopalkintoehdotuksia rahaston 
strategian mukaisiin avustuskohteisiin. Palosuojelurahasto on tehostanut 
Innovaatiopalkinnon näkyvyyttä julkisuudessa muun muassa valmistamalla palkinnon 
voittajista videon sekä myös tiedotteen tiedotusvälineille. Rahaston sihteeristö on 
osallistunut vuosina 2014 ja 2015 turvallisuusalan messuille omalla osastollaan ja vuonna 
2016 vierailijana. Tämän näkyvyyden sekä viestintään panostamisen tuloksia arvioidaan 
kertomusvuonna. Rahastolla on käytössä omat hakukirjeet ja hakulomakkeet kuhunkin 
avustushakuun. Rahaston suomen- ja ruotsinkielisen yleisohjeen "Avustuksen hakeminen 
Palosuojelurahastosta" päivitystarvetta selvitetään kertomusvuonna. 
 

Tuottavuus ja taloudellisuus 
 

Palosuojelurahaston hallinto pysyy kevyenä ja hallintomenojen osuus kaikista menoista on 
noin kolme prosenttia. Vuosina 2018 - 2019 varaudutaan hallintomenojen osalta sähköisen 
asiointialustan kehitystyöhön. Sihteeristössä toimii kolme päätoimista henkilöä, jotka ovat 
virkasuhteessa sisäministeriöön. Rahastossa on toiminut vuodesta 2012 lähtien neljäntenä 
työntekijänä määräaikainen työntekijä, alkuun osastosihteeri, myöhemmin harjoittelija. 
Rahaston henkilöstöhallinnosta vastaa sisäministeriö. Suunnitelmavuonna tullaan pitämään 
6 -7 rahaston hallituksen kokousta, joista kolme pidetään syyskaudella ja muut keväällä. 
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Lokakuun kokouksen yhteydessä pidetään rahaston kehittämispäivä.  Hallitus pitää 
vuosittain yhden tai kaksi kokousta rahastolta avustusta saaneessa hankekohteessa.  

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen rakenne vastaa valtion talousarviolainsäädännön 
säännöksiä ministeriöiden tilinpäätöksen rakenteesta. Toimintakertomuksesta laaditaan 
erillinen tiivistelmä, jonka painopisteinä ovat toiminnan vaikuttavuus, tuloksellisuus ja 
avustusten kohdentuminen. Rahasto käyttää valtionhallinnon yhteistä KIEKU-järjestelmää, 
jonka raportointimahdollisuuksia pystytään hyödyntämään toiminnan ja talouden 
suunnittelussa sekä toteutuneesta raportoinnissa. Talouden suunnittelu ja seuranta ovat 
aiempien vuosien tapaan rahastossa hyvällä tasolla. Rahasto tarkastelee talouden 
suunnittelua ja seurantaa Hankinnasta maksuun -prosessin hyvien käytäntöjen kautta mm. 
menojen käsittelyprosessin edelleen sujuvoittamiseksi. Rahasto vastaanottaa vain 
verkkolaskuja. Asiasta ohjeistetaan asiakkaita internetsivulla. Rahasto kiinnittää erityistä 
huomiota ostolaskujen maksuehtoihin, jotta ostolaskujen käsittelylle ja maksuunpanolle 
eräpäivään mennessä on varattu riittävästi aikaa.   

Hankkeiden alitoteutumisesta johtuva sitoumusten vapautuminen otetaan huomioon 
avustusjaosta päätettäessä. Rahaston sitoumukset täsmäytetään ja taloustilannetta 
seurataan kuukausittain. Hallitustasolla sitoumus- ja taloustilannetta seurataan 
neljännesvuosittain. 

 

 

*Arvio vuoden 2016 Palosuojelumaksukertymästä on 11, 15 milj. euroa, myönnetyt avustukset n. 10,85 milj. euroa. 
**Arviot vuosien 2017 - 2019 maksukertymistä (11,35 - 11,8 milj. €/v) ja jaettavista avustuksista (11  - 11,25 milj. €/v.) 
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Koska avustuksista suurin osa maksetaan jälkikäteen toteutuneita kustannuksia vastaan, 
maksetaan suunnitelmavuonna syntyvät sitoumukset hakijoille pääsääntöisesti vuosien 
2017 - 2019 aikana. Ainoastaan sopimuspalokuntien pienavustukset ja yleisavustukset 
maksetaan lähes kokonaisuudessaan suunnitelmavuonna. 

 

Vuoden 2016 kertymä tullee olemaan noin 11,15 (vanha 10,94) miljoonaa euroa. Kasvua 
edellisvuoteen arvioidaan olevan 1,9 prosenttia. Osaltaan tähän on vaikuttanut 
vakuutusmaksujen hintakehitys ja vakuutusten määrän kehitys. Suunnitelmavuonna ja sitä 
seuraavina vuosina palosuojelumaksukertymän ennustetaan kasvavan noin kahden 
prosentin vuosivauhtia. Suunnitelmavuoden kertymän oletetaan laskelmissa olevan 11,35 
miljoonaa euroa.  

 

Suunnitelmavuoden avustustasoksi (myönnettävien avustusten määrä) on suunniteltu 11 
miljoonaa euroa. Suunnitelma on tehty 5 000 euroa ylijäämäiseksi. Vuosien 2018 - 2019 
avustustasoksi on suunniteltu 11,15 - 11,25 miljoonaa euroa. Rahaston maksuvalmius säilyy 
hyvänä. 

 

 

 

 

Puheenjohtaja Kari Hannus 
 
 
 

Pääsihteeri  Johanna Herrala 
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Liite 1 Varojen käyttösuunnitelma eli RAHOITUSLASKELMA 2017 

(kaikki luvut euroja) 
    

     Yhdystilisaatava valtiolta 1.1.2016 18 260 602 
   

     2016 (tilanne 30.9.2016) 

    Menot (10,8 milj. avustuksiin) 10 800 000 
 

Tulot   

*v. 2012–2015 sitoumusten maksut (30.9.)  3 644 479 
 

Palosuojelumaksut    11 150 000 

v. 2012–2015 arvio loppuvuoden maksuista  1 958 481 
 

Avustusten palautukset/alitoteuma 579 409 

Hallintomenot 305 000 
 

Rahatulot yhteensä 11 729 409 

**Varojen käyttösuunnitelmassa 

    päätettävät menot vuonna 2016 (50 %) 5 400 000 
 

  Rahamenot vuonna 2016 11 307 960 
 

Rahoitustarve 2016 421 449 

 
  

Yhdystilisaatava 31.12.2016 18 682 051 

2017 

    Menot (11 milj. avustuksiin) 11 000 000 
 

Tulot   

v. 2012–2015 sitoumusten maksut (loput) 3 115 494 
 

Palosuojelumaksut 11 350 000 

**v. 2016 sitoumusten maksut (30 %) 3 240 000 
 

Avustusten palautukset/alitoteuma 100 000 

Hallintomenot 330 000 
 

Rahatulot yhteensä 11 450 000 

**Varojen käyttösuunnitelmassa 

    päätettävät menot vuonna 2017 (50 %) 5 500 000 
 

  Rahamenot vuonna 2017 12 185 494 
 

Rahoitustarve 2017 -735 494 

   

Yhdystilisaatava 31.12.2017 17 946 557 

2018 

    Menot (11 ,15 milj. avustuksiin) 11 150 000 
 

Tulot   

**v. 2016 sitoumusten maksut (20 %) 2 160 000 
 

Palosuojelumaksut 11 600 000 

**v. 2017 sitoumusten maksut (30 %) 3 300 000 
 

Avustusten palautukset/alitoteuma 100 000 

Hallintomenot 450 000 
 

Rahatulot yhteensä 11 700 000 

**Varojen käyttösuunnitelmassa 

    päätettävät menot vuonna 2018 (50 %) 5 575 000 
 

  Rahamenot vuonna 2018 11 485 000 
 

Rahoitustarve 2018 215 000 

 
  

Yhdystilisaatava 31.12.2018 18 161 557 

2019 

    Menot (11,25 milj. avustuksiin) 11 250 000 
 

Tulot   

**v. 2017 sitoumusten maksut (20 %) 2 200 000 
 

Palosuojelumaksut 11 800 000 

**v. 2018 sitoumusten maksut (30 %) 3 345 000 
 

Avustusten palautukset/alitoteuma 100 000 

Hallintomenot 550 000 
 

Rahatulot yhteensä 11 900 000 

**Varojen käyttösuunnitelmassa 

    päätettävät menot vuonna 2019 (50 %) 5 625 000 
 

  Rahamenot vuonna 2019 11 720 000 
 

Rahoitustarve 2019 180 000 

   

Yhdystilisaatava 31.12.2019 18 341 557 

   
 

      

     
30.9.2016 mennessä toiminnan kuluja on syntynyt yhteensä 207 518,55 euroa, aiempien vuosien päätettyjä sitoumuksia 
on vapautunut 579 409 euroa ja vuotta 2016 koskevia päätöksiä on tehty yhteensä n. 10,8 miljoonaa (10 846 469) euroa. 
Tehdyt päätökset jakautuvat seuraavasti: yleisavustukset 2,8 miljoonaa (2 830 000) euroa, kalustohankeavustukset 2,2 
miljoonaa (2 202 808) euroa, rakennushankeavustukset 2,3 miljoonaa (2 272 732) euroa, tutkimus- ja kehittämishanke-
avustukset 3,2 miljoonaa (3 211 384) euroa ja sopimuspalokuntien pienavustukset 0,33 miljoonaa (329 545) euroa. 
  
** Vuosien 2017 - 2019 käyttösuunnitelmaksi on arvioitu 11 - 11,25 miljoonaa euroa vuotta kohden. Tässä laskelmassa 
oletetaan, että vuosien 2018 - 2020 avustukset maksettaisiin seuraavasti: myöntövuonna 50 % (yleisavustukset, 
pienavustukset, osa kalusto- ja tutkimushankkeista), seuraavana 30 % (kalustohankkeet ja suuri osa erityisavustuksista) ja 
sitä seuraavana loput 20 % (lähinnä rakennushankkeet ja monivuotiset tutkimushankkeet). Vuodelle 2020 jää tässä 
laskelmassa maksamattomia vuoden 2018 sitoumuksia 2,23 miljoonaa euroa ja 2019 sitoumuksia 3,38 miljoonaa euroa ja 
vuodelle 2021 vuoden 2019 sitoumuksia 2,25 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 lopussa on maksamattomia sitoumuksia 
tämän laskelman mukaan yhteensä 7,86 miljoonaa euroa, joka pystytään kattamaan rahaston yhdystilisaatavilla (18,34 
miljoonaa euroa). 
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LIITE 2 TALOUSARVIO 2017 

Toiminnan kulut 330 000 € 

 

Siirtotalouden tuotot ja kulut 

 

Tuotot 0 € 

 

Kulut 

Pelastuslaitosten, sopimuspalokuntien ja kuntien   
erityisavustukset rakennushankkeisiin  

 Päätetään maaliskuussa 2017 1 900 000 € 

 

Pelastuslaitosten, sopimuspalokuntien ja kuntien  
erityisavustukset kalustohankkeisiin 

 Päätetään toukokuussa 2017 2 430 000 € 

 

Pelastusalan ja järjestöjen yleisavustukset vuodelle 2017 

 Päätetään marraskuussa 2016 2 870 000 € 

 

Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin  

 Päätetään helmi-maaliskuussa  ja elo-syyskuussa 2017 3 400 000 € 

 

Sopimuspalokuntien erityisavustukset (pienavustukset) 
Ei kiinteää hakuaikaa, päätökset 6 - 7 kertaa vuodessa 400 000 € 
 
 
Yhteensä 11 000 000 € 
  
Menot yhteensä 11 330 000 € 
 
 
 
Tuotot veroista ja pakollisista maksuista 
 Palosuojelumaksut 11 350 000 € 
 Arvonlisäverot - 15 000 € 
 
 
Tilikauden kulujäämä (ylijäämä) 5 000 €  

 
 
 
 
 

 


